
 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจำปงบประมาณ 2565 
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คํานํา 

    เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดความแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจาก

สาเหตุตาง ๆ ที่คนหาตนตอไดยาก ความเสี่ยงจึงจำเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การ

แกไขปญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจำนงของทุกองคกรที่รวมตอตาน

การทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล 

    การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งได

วาการดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ

ปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายเกิดข้ึน ก็จะเปนการเกิดความเสี่ยหายที่นอยกวาองคกรที่

ไมมีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใชเพราะไดมีการเตรียมการปองกันการทุจริตลวงหนาไว

โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด  

   เทศบาลนครตรังเปนองคกรปกครองสวนทองถิ ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื ่อนหนวยงาน

ภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเปนเครื่องมือหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปญหาการทุจริตของรัฐ ตามคำสั่งรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2557 

ลง วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่

กำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริม

การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันไมใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได

ในการนี้เทศบาลนครตรัง จึงจัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที ่อาจ

กอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมของ

หนวยงาน ประกอบดวยผลการประเมินความเสี ่ยงการทุจริตการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ ป 2565 

เหตุการณความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดถึงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความ

เสี่ยง 

 

 

 

 เทศบาลนครตรัง 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง หนา 
1. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร  1 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 
4. องคประกอบท่ีทำใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 
5. ขอบเขตการประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 
6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 
7. วิธีการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  4 
  7.1 การระบุความเสี่ยง  4 
 7.2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  5 
 7.3 เมทริกสระดบัความเสี่ยง 6 
 7.4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  6 
 7.5 แผนบริหารความเสี่ยง 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    มาตรการปองกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที ่อาจเกิดจากการทุจริตในองคกรได 

ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่

เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงการทุจริตใหแกบุคคลากรในองคกร ถือเปนการปองกันการทุจริตในองคกร ทั้งนี้

การดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะชวยเปนหลักประกันระดับหนึ่งวา

การดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่ประสบกับ

ปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนำ

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชเพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระอีกตอไป 

   วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ

หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการ

ปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 

    การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง

กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ

ของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ

รับรูและยอมรับจากผูที่เก่ียวของ (ผูนำสงงาน) เปนลักษณะ pre – decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน

ลักษณะการกำกับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ post – decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร COSO 2013 (Committee of sponsoring 

Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อ

ป 1991 สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี ้

  องคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมการควบคมุ (Control Environment) 

    - หลักการที่ 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 

    - หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกำกับ ดูแล 

   - หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 

    - หลักการที่ 4 องคกร จูงใจ รักษาไวและจูงใจพนักงาน 

   - หลักการที่ 5 องคกรผลักดนัใหทุกตำแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

  องคประกอบท่ี 2 การประเมนความเสี่ยง (Risk Assessment) 

    - หลักการที่ 6 กำหนดเปาหมายชัดเจน 

   - หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 

   - หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
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    - หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน 

  องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

   - หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

   - หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม 

   - หลักการที่ 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 

  องคประกอบท่ี 4  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 

   - หลักการที่ 13 องคกรขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคณุภาพ  

  - หลักการที่ 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในสามารถดำเนินการ 

ตอไปได 

- หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบตอการ

ควบคุมภายใน 

   องคประกอบท่ี 5  กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

   - หลักการที่ 16 ตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน 

- หลักการที ่ 17 ประเมินและสื ่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา และ

เหมาะสม 

   ทั้งนี้องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคกรประกอบจะตองสอดคลองและสัมพันธกัน 

มีอยูจริงและสามารถนำไปปฏิบัติไดจึงจะทำใหการควบคุมภายในมีประสิทธภิาพ 

4. องคประกอบท่ีทำใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   องคประกอบหรือปจจัยที่นำไปสูการทุจรติ ประกอบดวย pressure/Incentive หรือแรง

กดดัน หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ  คุณภาพการกำกับ

ควบคุมภายในมีจุดออน และ Rationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษีสามเหลี่ยมการ 

ทุจรติ (FraudTriangle) 
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5. ขอบเขตการประเมินความเสีย่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

   1. ดานความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มี

ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 

    2. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่ 

   3. ดานความเสี ่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 
6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ระบุความเสี่ยง 

  2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

  3. เมทริกซระดับความเสี่ยง 

  4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

  5. แผนบริหารความเสี่ยง 

  6. การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

  7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

  8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

  9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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7. วิธีการวิเคราะหความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ 

   การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ตองดำเนินการดังนี้ 

   - คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทดานนั้น ๆ โดยเฉพาะการดำเนงานที่อาจกอใหเกิด 

การทุจริต (มาจาก 3 ดาน ไดแกความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวของกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต , ความเสี่ยง

การทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่ และ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของ

การใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ) 

   - เลือกงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

   - เลือกกระบวนงาน จากที่จะทำการประเมนความเสีย่งการทุจริต 

   - เตรียมขอมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทำการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

 7.1 การระบคุวามเสี่ยง (Risk Identification) 

    การนำขอมูลที่ไดจากการเตรียมขอมูล ในสวนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือ

เกณฑการปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น 

อาจประกอบดวยกระบวนการยอย จึงใหระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยง

ที่เสี่ยงตอการทุจริตเทานั้น และในการประเมินตองคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องท่ีจะ

ทำการประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ แต

อาจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไมอยูในขั้นตอนก็เปนไดโดยไมตองคำนึงวาหนวยงาน

จะมีมาตรการปองกันการทุจริต หรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตอยูแลว นำขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงใน

ประเภทความเสี่ยง ซึ่งเปน Known factor และ Unknown factor 

  - Known factor คงวามเสี ่ยง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน 

คาดหมายวาจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำหรือประวัติมตีำนานอยูแลว 

  - Unknown factor ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณประมาณการลวงหนาในอนาคต 

ปญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจรตแิละประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

  ความเสี่ยงการทุจริต ดานความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะ

หนวยงานที่มีภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)   

   ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่  

 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน การใชทรัพยสินของราชการเพ่ือประโยชนธุรกิจสวนตัว 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแลว) 

Unknow Factor 
(ยังไมเคยเกิดขึ้น) 

การยืมเงินทดรองจายในการไปราชการและการ
ยืมเงินโครงการตางๆ 

  

การประมาณการการกอสรางและการกำหนด
ราคากลาง 

  

การนำรถสวนกลางไปใชสวนตัว   
การใหบริการของเทศบาลนครตรัง   

7.2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

   ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี ้

   สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 

   สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 

   สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลายคน หลายฝาย ภายใน

องคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม 

   สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของกับบุคคลภายนอกคน

ที่ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถก ากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสมำ่เสมอ 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง สีสม สีแดง 
1. การยืมเงินทดรองจายในการไปราชการและ

การยืมเงินโครงการตางๆ 
    

2. การประมาณการการก อสร างและการ
กำหนดราคากลาง 

    

3. การนำรถสวนกลางไปใชสวนตัว     
4. การใหบริการของเทศบาลนครตรัง     

7.3 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

  7.3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง 

   - ระดับ 3 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 

   - ระดับ 2 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไมสูงมาก 

   - ระดับ 1 หมายถึง เปนขั้นตอนรองของกระบวนการ 

  7.3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

- ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผู ใชบริการ/ผู มีสวนไดเสีย/หนวยงานกำกับดูแล/

พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง 

- ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผู ใชบริการ/ผู มีสวนไดเสีย/หนวยงานกำกับดูแล/

พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง 

   - ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มิติ 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเปน
ของการเฝาระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

คาความเสี่ยงรวม 
จำเปน X รุนแรง 

1. การยืมเงินทดรองจายในการไปราชการ
และการยืมเงินโครงการตางๆ 

2 3 6 

2. การประมาณการการกอสรางและการ
กำหนดราคากลาง 

2 2 4 

3. การนำรถสวนกลางไปใชสวนตัว 2 2 4 
4. การใหบริการของเทศบาลนครตรัง 2 3 6 

7.4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังนี ้

 ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมี

ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
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 พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 

องคกร แตยอทรับได มีความเขาใจ 

 ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/

ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินกาณควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง 

ระดับสูง 
การยืมเงินทดรองจายในการไป
ราชการและการยืมเงินโครงการตางๆ 

ด ี    

การประมาณการการกอสรางและการ
กำหนดราคากลาง 

ด ี    

การนำรถสวนกลางไปใชสวนตัว ด ี    

การใหบริการของเทศบาลนครตรัง ด ี    
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7.5 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการดำเนินงาน 

เหตุการณความเสีย่งที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปจจัยเสีย่งที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุนให

เกิดการทุจรติ 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดบัของความเสี่ยง มาตรการปองกันเพื่อ
ไมเกิดการทุจริต 

ตัวชี้วดั
ผลสำเร็จ ไม

มี 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

1. การยืมเงนิทดรองจาย
ในการไปราชการและ
การยืมเงนิโครงการ
ตางๆ 

การปฏิบัตติามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การ 
เบิกจายเงนิ การฝากเงนิ 
การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

๑. ผูยืมสงสญัญาการ
ยืมเงนิกระช้ันชิด 
๒. การยมืเงินเกิน
ความจำเปน 
๓. ผูยืมเงินสงใชเงนิ
ยืมลาชา 

๑. เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบอาจ
ดำเนินการไมทัน 
๒. การยมืเงินและ
การสงใชเงินยืมไม
เปนไปตามระยะเวลา
ที่ระเบียบกำหนด 
 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงนิ การเก็บ
รักษาเงิน และการ
ตรวจเงนิขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

       ๑. ติดตามเรงรัด
แจงเตือนใหสงใช
ภายในกำหนด 
๒. กำชับใหผูยืมยืม
เงนิเทาที่จำเปน 
และยืมลวงหนา
ภายในกำหนด 
๓. จัดทำทะเบียน
คุมสัญญายมืเงนิ 

รอยละของผู
ยืม สงใชเงิน
ยืมตาม
กำหนดเวลา 
 

2. การประมาณการ 
การกอสรางและการ
กำหนดราคากลาง 

ขั้นตอนการการประมาณ
การ การกอสรางและ
กำหนดราคากลาง 

1. ราคาวสัดุบาง
รายการไมมีใน
พาณิชยจังหวัด 
2. การกำหนดราคา
กลางอาจเปนราคาที่
สูงกวาทองตลาด  
 

ราคาวัสดุที่เกิจากการ
การสืบคนราคาจาก
ทองตลาดมรีาคาที่
แตกตางกับราคา
พาณิชยจังหวัด 

- ประกาศ
คณะกรรมการราคา
กลางและข้ึนทะเบียน
ผูประกอบการเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการ
กำหนดราคากลาง
งานกอสราง 
- จัดทำระบบ
ฐานขอมูลราคากลาง
วัสดุกอสราง เทศบาล
นครตรงั 

       ใชราคากลางจาก
ระบบฐานขอมูล
ราคากลางวัสดุ
กอสราง เทศบาล
นครตรัง 
  

- ไมปรากฏ
ขอรองเรียน 
- ไมมีขอ
ทักทวงจาก
สำนักงาน
ตรวจเงนิ
แผนดิน 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม ประเดน็/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

เหตุการณความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุนใหเกิด

การทุจริต 

การควบคุม/ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกันเพื่อไม
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัดผลสำเรจ็ 
ไม
มี 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

3. การใชรถสวนกลาง การนำรถสวนกลางไปใช
สวนตัว 

1. พนักงานเทศบาล 
หรือพนักงานขับรถนำ
รถสวนกลางไปใช
สวนตัวและมีการเบิก
น้ำมันเกินความจำเปน 
2. พนักงานขับรถ
บันทึกขอมูลการใชรถ
ไมเปนไปตามความ
จริง จงใจปกปดการ
นำรถไปใชสวนตัว 
 

1. ผูบังคับบญัชาขาด
การควบคุมอยาง
ใกลชิด 
2. พนักงานเทศบาล
กระทำผดิวินัยและ
จรรยาบรรณเห็นแก
ประโยชนสวนตน 

ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการ
ใชและรักษารถของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

       1. ผูบังคบับญัชามี
การควบคุมและ
ติดตามการทำงาน
อยางใกลชิด ตรวจ 
สอบและกำชับใช
พนักงานและ
พนักงานขับรถ
ปฏิบัติตามระเบียบ
ฯ อยางเครงครดั 
2. เสริมสรางวินัย 
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
พนักงานและ
พนักงานจาง เพ่ือ
ปองกันไมเกิดการ
ทุจริต 

จำนวนเรื่อง
รองเรียน
เก่ียวกับการ
ใชรถ
สวนกลาง
ลดลง 

4 การใหบริการของ
เทศบาลนครตรัง 

การใชตำแหนงหนาที่ไป
ดำเนินการเพ่ือหา
ผลประโยชนหรือรับสินบน 

เจาหนาที่ใหความ
ชวยเหลือผูมาใช
บริการท่ีตนรูจัก หรือ
ใหอภิสิทธ์ิแกผูมารับ
บริการกอนผูมารับ
บริการทานอื่น 

1. ผูบังคับบญัชาขาด
การควบคุมอยาง
ใกลชิด 
2. เจาหนาที่กระทำ
ความผิดวินยัและ
จรรยาบรรณ เห็นแก
ประโยชนสวนตน 

1. มาตรการปองกัน
การรับสินบน 
2. นโยบายไมรบั
ของขวัญ (No Gift 
Policy) 

       1. ผูบังคับบญัชามี
การควบคุมและ
ติดตามการทำงาน
อยางใกลชิด มีการ
สอบทานและกำชับ
ใหเจาหนาที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ  

จำนวนเรื่อง
รองเรียน
เก่ียวกับการ
ใหบริการที่
ลดลง 


